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Napirendi javaslat  

 
1. A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvényjavaslat 

(T/14967. szám) 
(Dr. Gulyás Gergely, Kósa Lajos, Németh Szilárd István, Dr. Vitányi István 
(Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
a) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján 
b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése alapján 

 
2. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási 

perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/15065. szám) 
a) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján 
b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése alapján 

 
3. Egyes törvényeknek a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 

végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/15070. 
szám) 
a) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján 
b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése alapján 

 
4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Fuzik János szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke  
 
Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke  
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló  
Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló  
Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló  
Hepp Mihály horvát nemzetiségi szószóló  
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló  
Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló  
Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló  
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló  
Dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló  
 

Helyettesítési megbízást adott: 
 
 Dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló Ritter Imre német 

nemzetiségi szószólónak  
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló Alexov Lyubomir szerb 
nemzetiségi szószólónak  
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Schweighoffer Anita munkatárs  
Dr. Arczt Ilona főtanácsadó  
 

Meghívottak 
 

 
Dr. Azari Zsuzsanna szakértő (Bolgár Szószólói Kabinet)  
Dr. Zsikó Roland szakértő (Örmény Szószólói Kabinet)  
Dr. Sütő Ferenc szakértő (Szlovén Szószólói Kabinet)  
Kovács László szakértő (Horvát Szószólói Kabinet)  
Dr. Kovács Emília szakértő (Görög Szószólói Kabinet)  
Dr. Kallós Éva szakértő (Görög Szószólói Kabinet)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 04 perc) 

Elnöki bevezető  

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Magyarországi 
nemzetiségek bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm a bizottság tagjait, 
munkatársaikat, titkárságunk és az Országgyűlés Hivatalának munkatársait, az 
országos nemzetiségi önkormányzatok munkatársait, a sajtó munkatársait és minden 
kedves érdeklődőt. 

A határozatképesség megállapítása 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. A 13 fős 
bizottságunk 10 tagja van személyesen jelen. Helyettesítési megbízást adott dr. Csúcs 
Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló Ritter Imre német nemzetiségi szószólónak és 
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi 
szószóló úrnak. Bizottságunk tehát határozatképes. 

Megállapítom, hogy az ügyrendünkben meghatározott határidőig, ma reggel 8 
óráig egyik bizottság tagunk sem kívánt írásbeli napirend-kiegészítéssel élni. 

A napirend elfogadása 

Szavazzunk a kiküldött napirendi javaslatról! Aki jóváhagyja, elfogadja, kérem, 
szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen szavazat. Ellenszavazat nem volt. 
Tartózkodás nem volt. Megállapítom, hogy a napirendi javaslatot egyhangúlag 
jóváhagytuk. 

A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 
törvényjavaslat (T/14967. szám)  
(Dr. Gulyás Gergely, Kósa Lajos, Németh Szilárd István, Dr. Vitányi 
István (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 

a) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján 

Rátérünk első napirendi pontunkra, a külföldről támogatott szervezetek 
átláthatóságáról szóló T/14967. számon benyújtott törvényjavaslat tárgyalására. Az a) 
pont döntés részletes vita lefolytatásáról a házszabályi rendelkezések 32. § (2) 
bekezdése alapján, a b) pont a bizottság véleményének kialakítása a házszabályi 
rendelkezések 36. § (5) bekezdése alapján. 

A törvényjavaslat az Országgyűlés honlapján megtalálható. E törvényjavaslat 
tárgyalásának - a másik kettővel, amely ma a napirendünkön szerepel - a 
bizottságunk kezdeményezte a nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánítását a 
Házbizottságnál, és a Házbizottság a múlt heti ülésén mindhármat jóváhagyta. 
Amennyiben a 11 óra 30 perckor kezdődő Igazságügyi bizottság tárgysorozatba veszi 
ezt a törvényjavaslatot, akkor a parlament a mostani ülésén tárgyalja már a szerdai 
napon, de erre még vissza fogunk térni. 

Mi most arról döntünk, hogy kívánunk-e kapcsolódni, lefolytatjuk-e a 
törvényjavaslat részletes vitáját. (Koranisz Laokratisz megérkezik a bizottsági 
ülésre.) Kívánunk-e kapcsolódni ehhez a törvényjavaslathoz? Javaslom, hogy a 
törvényjavaslat egészéhez, az 1-8. §-hoz, illetve a melléklethez csatlakozzunk, és erről 
szavazzunk. 
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Határozathozatal 

Aki támogatja, hogy csatlakozzunk ilyen formán a törvényjavaslathoz, kérem, 
szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen szavazat. Időközben megérkezett 
Koranisz Laokratisz görög szószólótársunk is, tehát 13 szavazattal dolgozunk, 
ellenszavazat és tartózkodás értelemszerűen nem volt. Egyhangúlag elfogadtuk a 
csatlakozást. 

b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése 
alapján 

A b) pont szerint a bizottság véleményének kialakítása következik a házszabályi 
rendelkezések 36. § (5) bekezdése alapján. A múltkori ülésünkön, amikor felvetődött, 
hogy kapcsolódjunk-e, illetve indítványozzuk-e a nemzetiségi napirendi ponttá 
nyilvánítást, már több vélemény elhangzott abban az értelemben, hogy ez a 
törvényjavaslat valóban érintheti természetes módon a nemzetiségi civil szervezetek, 
alapítványok helyzetét is, hiszen - és ezzel indokoltuk is a Házbizottságnak az 
indítványt - nem egy ilyen szervezet részesül elsősorban anyaországi támogatásban, 
amely éves szinten elérheti azt a 7 millió 200 ezer forintos határértéket, amelynek 
aztán a törvény szerint bizonyos következményei is vannak. 

Kérem a bizottság tagjait, hogy fejtsék ki véleményüket, álláspontjukat ezzel 
kapcsolatban. (Jelzésre:) Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló úr - aki már 
módosító javaslatot is tett a törvényhez -, tessék! 

 

Hozzászólások 

KRESZTA TRAJÁN román nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a szót, 
elnök úr. Gondolom, a tisztelt bizottság minden tagja megkapta azt a módosító 
indítványt, amely részünkről jött. Ha mindenkinél megvan, akkor nem szeretném ezt 
felolvasni, csak azt a részét, hogy nem terjed ki a törvény hatálya, és akkor a d)-nél az 
van, hogy a 2. § 14-es hatálya alá tartozó nemzetiségi szervezetre, és a 2/15-ös hatálya 
alá tartozó nemzetiségi egyesületekre és alapítványokra. Erre gondoltunk. 

A nemzetiségi törvény kapcsán Leo küldött egy kiegészítést, hogy ezzel a 
részével egyetért, de a nemzetiségi jogokról szóló törvény következő paragrafusára 
szerintem akkor nem kell kiterjeszteni. Én ennyiben kívántam hozzászólni, egyébként 
a múltkor is említettem, hogy nálunk van kulturális szövetség, amely az anyaországtól 
minden évben kap 8-10 millió forintnyi támogatást. Én ezért gondoltam arra, hogy 
ezt mindenképpen ki kellene terjeszteni, hogy a törvény hatálya alól valahogy 
kivonjuk. Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Egyébként a konkrét törvénymódosító javaslatokról majd 

a részletes vita során fogunk tárgyalni, a bizottságiról is, de ha erről beszélünk, az 
nyilvánvalóan már a bizottság véleményét is alakítja. (Jelzésre:) Koranisz Laokratisz 
görög szószóló úr! 

 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. Ezt 

megküldtük, de még egy módosítást szeretnék, ha a testület elfogadja. Tegyük bele azt 
is, hogy az anyaországtól kapott támogatás. Úgy érzem, ha erre leszűkítjük ezt a 
dolgot, akkor valószínűbb, hogy tetszésre talál a törvény szerint. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Turgyán Tamás örmény szószóló úr következik, aztán 

szlovén szószólótársunk, majd Ritter Imre. 
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DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a 
lehetőséget. Traján kolléga javaslata tökéletes és a lehető legegyszerűbb megoldás, 
praktikus is. 

Az anyaországgal kapcsolatban csak annyit szeretnék mondani, hogy ez nem 
egyértelmű. Mi van akkor, ha mondjuk Los Angelesből egy örmény szervezettől kap a 
magyarországi örmény szervezet támogatást? Az anyaországra ezt leszűkíteni elég 
bonyolult és nehezen követhető dolog lenne. Azoknak a nemzetiségeknek, 
amelyeknek szerencséjük van és jó viszonyban vannak az anyaországgal, mi sem 
egyszerűbb ennél, és ez teljesen logikus, de sajnos előfordulhat olyan megoldás is, 
hogy valami közbülső, közbenső, vagy földrajzilag az anyaországtól messze eső, de 
ugyanehhez az etnikumhoz vagy nemzetiséghez tartozó szervezet kívánja támogatni a 
magyarországi egyesületet. Arról pedig még nem beszéltünk, hogy ennek mik a 
következményei akkor, ha én akarok támogatni mondjuk egy erdélyi örmény 
szervezetet vagy egy Kárpát-medencei örmény szervezetet, de ez valószínűleg nem 
ennek a törvénynek a része, ez természetes. 

A másik: az én kérdésem az, hogy hol dől el, hogy az egy nemzetiségi szervezet. 
Kellőképpen körülírja-e a törvény, hogy az a bizonyos szervezet egy nemzetiségi 
szervezet? 

Három. Mi van akkor, ha megszaporodnak azok az ügyes fiúk, akik úgy 
gondolják, hogy hoppá, akkor én gyorsan-gyorsan nemzetiségi szervezet leszek, és 
azonnal már nem is vonatkozik rám ez a 7 millió 200 ezer? Ki fogja igazolni, hogy 
akkor az egy nemzetiségi szervezet, vagy sem? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Mindenképpen jogos a felvetés. (Jelzésre:) Kissné Köles Erika szlovén 

szószóló asszony! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntök 

mindenkit. Ugyanez ügyben akartam megszólalni. Ha egy nemzetiségi civil szervezet 
adott esetben anyaországgal rendelkezik, gyakorlatilag akkor is kaphat máshonnan is 
támogatást, Görögország is kaphat Ciprusról. 

Tudom, hogy itt az elsődleges cél az volt, hogy a parlament inkább hajlik arra, 
ha mi az anyaországot nevezzük meg, de minekutána mindenkinek nincsen 
anyaországa, ez egy kicsit szűkítő lehetőség. Olyan is volt, hogy a szorbok küldtek 
valamikor nekünk támogatást, jó, nem 7 millió forint értékben, de előfordult. Azt 
gondolom, így viszont ha anyaországot nevezünk meg, akkor lehet, hogy a fogadtatás 
pozitívabb, de akkor lehet, hogy egyes nemzetiségekkel nem teszünk annyira jót. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ritter Imre! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntök mindenkit. 

Nekünk is az a véleményünk, amit Trajánék javasoltak, hogy kivenni a nemzetiségi 
szervezeteket és egyesületeket, ez az egyedüli tiszta megoldás. Ha viszont kiveszik 
őket, akkor okafogyott az, hogy honnan kapnak támogatást. Egyébként mi is kapunk 
nemcsak az anyaországból, hanem Tirolból, ami Olaszországhoz tartozik, vagy 
Ausztriából is és máshonnan is. Nálunk is van egyrészt GJU, a fiatalok magyarországi 
német szervezete, illetve a Landesrat, amely 250 nemzetiségi egyesületet tömörít, az 
országos szervezete, ahol a támogatás mértéke egy évben elérheti azt a 20-25 ezer 
eurót, ami beletartozik. 
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Az a tiszta megoldás, ha betesszük, hogy nemzetiségi szervezetre, egyesületre, 
alapítványra nem vonatkozik, és innentől kezdve okafogyottá válik minden olyan, 
hogy egyébként honnan kap. 

Amit még szeretnék felvetni, csak nem volt időm jobban megnézni, hogy ha 
minden igaz, a 2011. évi nemzetiségekről szóló törvény 2. § 14. pontját, amely a 
nemzetiségi szervezet definícióját tartalmazza, a 2012. évi LXXVI. törvény 79. § 1/a 
bekezdése módosította. Nem teljesen értem, mert számomra az új szöveg ugyanannak 
tűnik, mint a régi, csak kérem, nézzük meg, mielőtt konkrét módosítást teszünk, hogy 
esetleg itt kell-e a törvényi hivatkozást pontosítani. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alexov Lyubomir szerb szószólótársunk 

következik, és elnézést kérek, hogy nem regisztráltam időben a jelentkezést. Tessék! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Igazából így már harmadikként nem ismétlem meg, amit elmondott Tamás, Erika 
vagy Imre. Viszont ha már megkaptam a szót, mégiscsak élek is vele. Most talán kicsit 
előre is szaladtunk ezzel a konkrét módosítási javaslattal. Igazából azt hiszem, aki 
holnap szót kér a parlamentben, annak nagyon alaposan és jól kellene 
megindokolnia, talán az alaptörvényből elindulva megindokolnia, hogy ez a 
módosítás, ez a kivét miért nem a mi úri jókedvünk eredménye, hanem egyáltalán ez 
következik a magyar alkotmányból vagy alaptörvényből, amely nekünk engedi, 
lehetővé teszi a szabad kapcsolattartást az anyaországgal. Ott nincs semmilyen 
korlátozásnak helye, úgy gondolom, ha az alaptörvényből indulunk ki. Holnap erre 
kellene talán kihegyezni a mondandót. Bár a napirenden részletes vita szerepel, de 
talán először az általánosról kellene beszélni, aztán ezt kidomborítva nyilván ezt is fel 
lehet vetni a holnapi nap során. Én egy kicsit erre a sorrendre is hangsúlyt helyeznék. 
Nem tudom, ki lesz az, aki ezt holnap elmondhatja a bizottság nevében, de 
mindenképpen javaslom figyelembe venni, vagy innen indulni ezzel a történettel, és 
akkor azt hiszem, a görög módosításnak sincs onnantól kezdve igazából akkora súlya, 
mint első hallásra talán tűnik. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Kérdésem lenne. Jó lenne, ha kivennénk 
magunkat, vagyis a nemzetiségi civil szervezeteket a törvény hatálya alól. Kérdésem, 
hogy érdeklődött-e valaki közülünk, vagy hajlandó-e az előterjesztő ebbe belemenni. 
Ugyanis nemcsak arról van szó, hogy mi elmondjuk. Én személy szerint támogatnám, 
hogy kivegyenek minket, mert kicsit más, mint a más civil szervezetek, más a 
működés, és más a feladatunk, de nem tudom, hogy ez át fog-e menni. Meg kell 
próbálni. Aki fel fog szólalni, annak nagyon utána kell nézni, mert nekünk esik a civil 
társadalom másik része. Más civil szervezetekkel nem szeretnék konfliktusba kerülni, 
mert egyenlőség van Magyarországon. Ha a kormány azt a törvényt szeretné véghez 
vinni, akkor nekünk nagyon jól kell indokolni, hogy miért pontosan mi legyünk a 
kivétel. Ez nagyon fontos. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Koranisz Laokratisz görög szószóló úr! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Elnézést, hogy még 

egyszer megszólalok. Lyubomir helyesen világított rá arra a dologra, hogy az 
alaptörvény kitér az anyaországi kapcsolatra, és nem általában bárkivel a kapcsolatra. 
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Ismerve a politikai helyzetet és ismerve a mostani CEU-féle problémákat, 
ragaszkodnék hozzá, meg akarom győzni a testületet, hogy tegyük bele, hogy 
anyaország. Aki elvállalja, hogy ezt elmondja a felvezetésben, helyesen mondta 
Lyubomir, hogy fel kell vezetnie az alaptörvényre hivatkozva. Nem hiszem, hogy aki 
nem anyaország, az 7 millió forinttal fogja támogatni valamelyik civil szervezetünket, 
kizártnak tartom, vannak azonban mechanizmusok. Például ha az anyaországon 
keresztül bármelyik külhonban élő ruszinnak, amelynek nincs anyaországa, valaki azt 
mondja, hogy igen, elküldöm a megfelelő ország minisztériuma oktatási osztályának 
és ő továbbküldi. Vannak mechanizmusok, de ragaszkodom ahhoz, hogy tegyük be 
azt, hogy anyaország. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Alexov Lyubomir következik, aztán Turgyán Tamás. 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Azt hiszem, most kicsit előreszaladtunk ezzel a vitával. El kell olvasni ezt a 
paragrafust alaposabban még egyszer sokunknak. Nekem ez a szervezet is eleve 
kérdéses, hogy miért kell szervezet, alapítvány, miért kell ez két pontban, amikor úgy 
szól az alpont, hogy nem terjed ki az egyesületre, alapítványra, amely nem minősül 
civil szervezetnek, tehát eleve már maga a törvény. Azt mondja, hogy nem terjed ki a 
vallási tevékenységet végző szervezetre, nincs odaírva, hogy a pápától vagy a 
konstantinápolyi pátriárkától kapott támogatásokra vonatkozik, csak hogy nem terjed 
ki erre a szervezetre. Miért visszük bele magunkat egy problémahalmazba, amikor ezt 
nem várja tőlünk senki? 

Ha mi azt javasoljuk, akkor csak annyit javasoljunk, hogy ez a törvény nem 
terjed ki a civil szervezetekre, pont, és ne kezdjünk el mi most cizellálni, hogy 
elfogadják, nem fogadják el. Nyilván a parlament joga, hogy mit szavaz meg. Nem kell 
nekünk erre engedélyt kérni, hogy mi ezt javasoljuk. Én ezt a veszélyt sem látom, 
hogy ha valaki ki akarja játszani, akkor nyilván kijátszhatja úgy is, hogy vallási 
szervezet, nemzetiség, de nyilván ez már egy büntetőjogi kategória, és az ügyészség és 
a rendőrség dolga, hogy azokat, akik ezzel visszaélnek, kiszűrjék. Ez nem a mi 
problémánk. Nekünk most azt kell elérni - de nem a mai napon, hanem majd 
beszélünk róla -, most arról beszéljünk, hogy akarjuk, nem akarjuk, hogy ez hogyan 
terjedjen ki. Szerintem erre kellene a mai napon fókuszálni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyetértek, de tulajdonképpen nem baj, hogy 

beszélünk róla, mert nem mindegy, hogy holnap a bizottsági vélemény előadója hogy 
vezeti fel ebből a szempontból. (Jelzésre:) Turgyán Tamás következik, majd Ritter 
Imre. 

 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Azt 

mindnyájan tudjátok, hogy a többségi társadalom akkor is asszimilál, ha nem akarja, 
ha nem szándékosan teszi. Nekünk meg az a kötelességünk, hogy szándékosan 
próbáljunk gátat vetni ennek, ha úgy tetszik, az ártatlan asszimilációs folyamatnak. 
Ennek az egyik pontja pontosan ez, hogy védjük az érdekeinket. Amit Traján 
mondott, hogy vegyük ki a nemzetiségi szervezeteket, hát vegyük ki, ezzel saját 
magunkat védjük. Ezt nem kérheti számon tőled senki, még a többségi társadalom 
sem, mert ehhez neked istenadta jogod van. 

Kettő. Ha az egyházi szervezeteket ebből ki lehet vonni, akkor miért nem lehet 
kivonni a nemzetiségieket? Ha a Szcientológia Egyház kaphat, már ne haragudjanak, 
akkor a szlovén nemzetiség vagy az örmény miért nem kaphat? Ennyi. Köszönöm 
szépen. (Hartyányi Jaroszlava: Ezt akartam mondani.) 
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ELNÖK: Ritter Imre német szószóló úr kért szót. 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Ha a nemzetiségi szervezeteket, 

egyesületeket, alapítványokat betesszük külön pontként, akikre nem terjed ki e 
törvény hatálya, akkor innentől kezdve nem kell azzal foglalkozni, hogy milyen 
támogatások és honnan jönnek, mert magára a szervezetre, egyesületre nem terjed ki 
a törvény hatálya. 

Más kérdés, hogy nyilván az indoklásnál el kell mondani azt, hogy 
anyaországból, máshonnan is kaphatnak és kapnak is adott esetben, de ez már az 
indoklás része. Azt is elfogadom, nyilvánvalóan azért javasoljuk, hogy vegyék ki a 
törvény hatálya alól. Ehhez jogunk van. 

Jaroszlavának abban igaza van, hogy mivel ez egy nagyon kényes politikai 
kérdés, előtte természetesen - ahogy egyébként mindig is szoktuk csinálni - ezt le kell 
egyeztetni mindegyik frakcióval, hogy ne a parlamenti vita során szembesüljenek 
vele, hogy nekünk van ilyen módosítónk, mert az nem szokott jól kijönni. Ne 
kerüljünk bele megint holnap a politikai vita középpontjába, és ne rólunk szóljon ez a 
törvény a végén, mert ezt könnyen fel lehet használni. Teljesen jogos, hogy előtte 
egyeztessünk a frakciókkal, és előtte küldjük meg és beszéljünk velük, hogy van egy 
ilyen módosító szándékunk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb javaslat? (Nincs jelentkező.) 
Azt hiszem, kialakult a bizottsági vélemény. Konszenzus van abban, hogy 

valamilyen módon el kellene érnünk azt, hogy a nemzetiségi szervezetekre se 
vonatkozzon ez a törvényi megszorítás. Azt hiszem, azt nyugodtan elmondhatjuk, 
hogy ahogy az egyházi szervezetek is, nem véletlenül akár a minisztérium 
államtitkársága szervezetében is egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kategóriák 
szerepelnek. Tehát sajátos jogállású a nemzetiségi civil szervezeti szféra is, 
gondoljunk csak arra, hogy akár még politikai jelölő szervezet is lehet, és a törvény 
mentesíti őket még a politikai tevékenység alól is, ha közhasznúak akarnak lenni. 
Tehát egy sajátos jogállása van már most is a civil szervezeteknek amellett, hogy az 
egy természetes jelenség, hogy külföldről, leginkább az anyaországból támogatást 
kapnak valami ilyen módon. 

Mindenképpen figyelemre méltó Ritter Imre javaslata is, hogy ezt már 
megpendítsük és szondázzuk a frakcióknál. Azt hiszem, erre ma lesz lehetőségünk, 
akár el is oszthatjuk, vagy meg fogjuk beszélni, hogy hogyan menjünk erre a plenáris 
ülésen, hogyan próbáljuk ezt a dolgot megoldani. 

Amit viszont érintett - szeretném elmondani, mert fontosnak tartom - 
Lyubomir és talán mások is a visszaélésekről, azok kivizsgálásáról és egyebekről, 
eddig is volt olyan konkrét tapasztalatunk, hogy ügyészségi vizsgálatot indítottunk, 
mivel úgy láttuk, hogy egy alapítvány, amely az anyaországból jelentős mértékben van 
rendszeresen finanszírozva, évi százezer euróval, 30 millió forinttal, nem törvényesen 
osztja el ezt a pénzt, leginkább az alapítóját, az alapító civil szervezetét támogatja 
ebből. Ügyészségi vizsgálatot kezdeményeztünk. Nagy sokára - mivel az ügyészség 
sem találta az alapítványt a bejegyzési helyén, már ebből is le lehetett volna vonni 
bizonyos következtetéseket - az a válasz érkezett, hogy nem foglalkoznak vele, mivel 
nem hazai költségvetési támogatásról van szó. Bízom benne, hogy ez az egész affair 
talán azzal a haszonnal is járhat, hogy az ellenőrző szervek nem fogják magukról 
levetni annak a kötelezettségét, ódiumát, hogy vizsgálják a magyar törvények szerint 
ezeknek a pénzeknek is a felhasználását. De mondom, ez csak egy kis epizód, a 
legfontosabb az, hogy a nemzetiségi civil szervezetek kikerüljenek a törvény hatálya 
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alól, és hogy ezt előzetesen szondázzuk. Köszönöm szépen. Azt hiszem, ennyiben 
összegezhető a vélemény. 

Van-e még valakinek észrevétele? (Jelzésre:) Tessék, Hartyányi Jaroszlava! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Csak egy mondat. 

Talán emlékeztek rá, az országgyűlési képviselőkről szóló törvény módosításánál az 
MSZP képviselője, Bárándy képviselő úr hogyan esett nekünk. Azt nem szeretném. Ez 
a törvény annál súlyosabb, annál fontosabb, az egész társadalmi és civil szférát érinti 
Magyarországon. Még egyszer mondom, próbáljunk - ahogy Imre is mondta - a 
frakciókkal beszélni, hogy amikor felszólal az, aki képviseli a bizottságunkat, ne 
essenek nekünk. Emlékszem rá, és nem akarom idézni Bárándy képviselőt, de nagyon 
csúnyán nekünk esett. 

 
ELNÖK: Igen, kicsit más volt az alaphelyzet, de néha bekerülhetünk ilyen 

konfliktusokba. Én talán annyira nem tartok ettől, hiszen valóban az egyházi 
szervezetek már a javaslatban szerepelnek, bár annak is majd nyilván nekieshetnek az 
ellenzékiek. 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Bocsánat, még egy 

dolog. Jó kérdés, hogy az egyházra gondoltak, de ránk miért nem gondolt az 
előterjesztő. Ez egy jó kérdés. 

 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Húsvét van. 

(Derültség.)  
 
ELNÖK: De mi itt vagyunk, itt van a bizottságunk, és itt van a lehetőségünk, 

hogy továbbfejlesszük ezt a módosító javaslatot. Rendben van, azt hiszem, ezt a vitát 
így lezárhatjuk.  

A következő feladatunk az, hogy a bizottsági előadó személyét megválasszuk. 
Holnap negyed tizenegykor kezdődik a napirendi pontok tárgyalása, és azt hiszem, ez 
harmadik napirendi pontként kerül sorra. A bizottság tagjai közül ki az, aki szeretné 
képviselni ezt a véleményt? (Jelzésre:) Tessék, Turgyán Tamás! 

 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Javasolhatom Traján 

barátunkat? (Kreszta Traján: Köszönöm, de nekem Gyulára kell mennem laborba.) 
Hát akkor onnan mondod. (Derültség. - Jelzésre:)  

 
ELNÖK: Alexov Lyubomir! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Nekem van egy tisztem. Megkért rá a bolgár szószóló kolléga, de én is egyetértek vele, 
hogy a kérdés fontosságára való tekintettel javasoljam elnök urat előadónak. 

 
ELNÖK: Kicsit meglepett (Derültség.) Megmondom őszintén, azért szeretnék 

most ez elől kitérni, mert a nemzetiségi törvény módosításának indoklásán dolgozom, 
és azt hiszem, ez nagyon fontos. Azt mondtuk, hogy a jövő heti bizottsági ülésre 
szeretnénk előterjeszteni. Egyébként az általános indoklás kész, a részletes fele, és a 
héten még két megbeszélést szeretnék tartani, majd az egyebekben visszatérünk rá. 
Ha megkérhetem valamelyik bizottsági tagot, hogy vállalja ezt a fontos témát, de 
nagyon fontos és megtisztelő. (Jelzésre:) Kissné Köles Erika, tessék! 
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KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Vállalom, ha 
elfogadjátok. 

 
ELNÖK: Igen, Kissné Köles Erika vállalja ennek az előadását. Kérdezem a 

bizottság tagjait, hogy van-e más javaslat. (Nincs jelentkező.) Nincsen. 

Határozathozatal 

Aki egyetért azzal, hogy a bizottsági véleményt az Országgyűlés plenáris 
ülésének általános vitájában Kissné Köles Erika képviselje, szavazzon kézfeltartással! 
(Szavazás.) 12 igen szavazatot látok. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 
Ellenszavazat nem volt. A bizottság megbízta Kissné Köles Erikát, aki 15 percben 
szólalhat fel az általános vitában, és mivel nemzetiségi napirendi pontról van szó, 
természetesen a jelenlévő szószólók is felszólalhatnak valamennyien körönként, tehát 
hozzászólhatnak ehhez az általános vitához holnap a plenáris ülésen. (Jelzésre:) 
Koranisz Laokratisz görög szószólótársunk kért szót. 

 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Erikát meg tudnánk 

kérni, hogy amikor megvan az előterjesztés, elküldi nekünk, hogy megnézzük? 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Ez nem előterjesztés, 

de… 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Akkor a hozzászólást… 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Erika pont az a fajta, aki 

minden hozzászólást el szokott küldeni, és igen, természetesen. (Derültség.)  
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Nagyon szépen 

köszönöm. 
 
ELNÖK: Örülök, hogy ez nélkülem is megoldódott. (Derültség.) Köszönöm 

szépen. Azt hiszem, minden megbeszélnivalót megbeszéltünk a napirendi pont 
kapcsán. Az első napirendi pontot lezárom. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a 
közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/15065. szám) 

A második napirendi pontra térünk át, az általános közigazgatási 
perrendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény 
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatra, 
amely T/15065. számon került benyújtásra. A bizottság honlapján megtalálható. 

a) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján 

A bizottság az első lépésben dönt a részletes vita lefolytatásáról a házszabályi 
rendelkezések 32. § (2) bekezdése alapján. Ez egy nagyon terjedelmes törvény, közel 
ötszáz oldal, ha jól emlékszem. Javaslom ugyanakkor, mivel számos különböző 
jogszabályt érint, hogy a törvényjavaslat egészéhez csatlakozzunk, hiszen a módosító 
javaslatoknál is esetleg előfordul olyan területről a nemzetiségeket érintő javaslat, 
amivel nehéz előre számolni éppen a sokszínűsége miatt. 
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Határozathozatal 

Javaslom, hogy az 1-532. §, illetve az 1. és 2. melléklet tekintetében 
csatlakozzon bizottságunk a törvényjavaslat egészéhez. Aki ezzel egyetért, kérem, 
szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen szavazat. Tartózkodás és ellenszavazat 
nem volt.  

b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése 
alapján 

Következik a bizottság véleményének kialakítása a házszabályi rendelkezések 
36. § (5) bekezdése alapján. A Házbizottságnak leadott indoklásban is említettük, 
hogy a törvénymódosító javaslat olyan törvényeket is érint, amelyekhez bizottságunk 
csatlakozni szokott, a köznevelésről szóló törvényt, a szakképzésről szóló törvényt, és 
még folytathatnám.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy milyen véleményt alakítottak ki magukban a 
törvényjavaslattal kapcsolatban. Van-e olyan mondanivalójuk, amit meg kívánnak 
osztani a bizottsággal? (Jelzésre:) Alexov Lyubomir szerb szószóló úr kért szót. 

 

Hozzászólások 

ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Én is csak nagyon röviden szeretnék szólni. Nagyon terjedelmes a törvény. 
Múltkorjában ezekkel a perrendtartásokkal volt már szerencsém kicsit foglalkozni, 
utánanéztünk, három olyan témakör van, amit mindenképpen szeretnék kiemelni. 
Egyrészt érinti az államháztartásról szóló törvényt, másrészt ezeket a tudományos 
kutatásokat, bár nem mélyültem el abban, hogy ez mennyire érint minket nemzetiségi 
vonalon, de ez a témakör lehet. A harmadik - vagy talán az első helyen kellett volna 
mondanom - a köznevelés, szakképzés. Nagyon alaposan meg kell nézni, mert ez 
alapján a módosítás alapján a kormány kap felhatalmazást a köznevelési intézmények 
működési engedélyének kiadásáról szóló rendeletkiadásra, ami - ha szabad ezt a 
kifejezést használni - húsbavágóan érintheti a nemzetiségi intézményeket. 
Mindenképpen javaslom, hogy aki a bizottság nevében szól, erre térjen ki. Nem 
szeretném rangsorolni, és nem mondom, hogy ez a legfontosabb, de mindenképpen 
azt mondom, hogy ez a köznevelési rész kiemelten fontos a nemzetiségek számára, és 
ezért mindenképpen javaslom, hogy fejtsük ki a bizottság álláspontját a plenáris 
ülésen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek a bizottság véleményét építő 

gondolata, javaslata? (Nincs jelentkező.) 
Ha nincsen, az elmondottakkal, azt hiszem, teljes mértékben egyetérthetünk. 

Tulajdonképpen olyan törvényekről van szó, amelyeket mi magunk is többször 
tárgyaltunk különböző vonatkozásokban, de egyértelműen érinthetik a nemzetiségek 
létét, életét. 

A bizottsági előadó kijelölése következik. Mivel látom, hogy Alexov Lyubomir 
szószólótársunk már elmélyedt a kérdésben, én javasolnám, hogy legyen ő a bizottsági 
vélemény előadója. Vállalod, Lyubomir? 

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Ha nincs más, akkor nagyon 

szívesen. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más javaslat? (Nincs jelentkező.) Nem látok 

más javaslatot. 
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Határozathozatal 

Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy Alexov Lyubomir szószólótársunk legyen 
a bizottsági vélemény előadója, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. 13 igen szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. Ennek a 
törvénymódosító javaslatnak a tárgyalására ugyancsak a holnapi napon kerül sor az 
Országgyűlés plenáris ülésén. A második napirendi pontot lezárom. 

Egyes törvényeknek a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. 
törvény végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/15070. szám) 

a) Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján 

Áttérünk a harmadik napirendi pontunkra, egyes törvényeknek a hivatalos 
statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásával összefüggő módosításáról 
szóló törvényjavaslatra, amely T/15070. számon került benyújtásra. Az eddigiekhez 
hasonlóan egyrészt döntünk a törvénymódosító javaslathoz való csatlakozásról, 
másrészt pedig kialakítjuk a bizottság véleményét.  

A csatlakozás kapcsán javaslom, hogy a törvényjavaslat egészéhez 
csatlakozzunk, amely 1-66. §-t és egy mellékletet tartalmaz. Van-e valakinek más 
javaslata? (Nincs jelentkező.) Nincsen. 

Határozathozatal 

Aki ezt a javaslatot elfogadja, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 
igen szavazat. Ellenszavazat és tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen. A javaslatot 
elfogadtuk. A törvénymódosító javaslat vitájához csatlakozik a bizottság. 

b) A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 36. § (5) bekezdése 
alapján 

Alakítsuk ki tehát a bizottság véleményét ezzel kapcsolatban! A 
Házbizottsághoz benyújtott indoklásban megemlítettem, hogy a törvényjavaslat 
általános indoklása is hivatkozik arra, hogy a nemzetiségi önkormányzatok is 
használják a Statisztikai Hivatal adatait, értelemszerűen bennünket is érint a 
statisztikai adatok gyűjtése, feldolgozása. A kérdés az, hogy a konkrét 
törvénymódosító javaslat kapcsán mennyire érinthet minket, mit tudunk ezzel 
kapcsolatban elmondani még. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban észrevétele? 
(Jelzésre:) Kissné Köles Erika, tessék! 

 

Hozzászólások 

KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Nem igazán tudom, 
hogy amire én gondolok, helyénvaló-e, de a 4. § foglalkozik például a polgárok 
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos törvénnyel. Ilyen 
kérdésben keresett meg nemrégiben például pont egy budapesti nemzetiségi 
önkormányzat, amely nem tudja, hogy kik azok, akik annak idején mondjuk egyrészt 
regisztráltak, másrészt szlovénként úgy nyilatkoztak, hogy a szlovén nemzetiséghez 
tartozónak vallották magukat, és nem kaptak adatokat. Nem tudom, mennyire 
lehetséges ennek a kérdésnek a körbejárása ennek a törvénymódosításnak a kapcsán, 
illetve mik azok az adatok, amelyeket a Statisztikai Hivatal a nemzetiségi 
önkormányzatoknak kiadni jogosult, köteles, nem is tudom, melyik szót szép 
használni. Egyébként meglehetősen sokrétű ez a törvény, nagyon sok adatkezeléssel 
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foglalkozik. Adott esetben persze ugyancsak lehetnek olyan elemei, amelyek 
valamilyen módon nemzetiségi önkormányzatokat érintenek, de ezt tényleg alaposan 
körbe kell járni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek gondolata, észrevétele? 

(Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony, tessék! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: A nemzetiségi 

regisztrációt, a választások előtti regisztrációt - nem tudom, lehet, hogy el vagyok 
maradva - a Választási Iroda kezeli, az nemigen tartozik a Statisztikai Hivatalhoz. Ez 
az egyik. Ezenkívül egy jelölő szervezetnek nincs joga kiadni másnak. Ez a másik. 

Ha statisztikai adatokról szóló törvényről beszélünk, itt legfeljebb az van, hogy 
mikor van joga gyűjteni a Statisztikai Hivatalnak szenzitív adatokat. Egyébként nem 
hiszem, hogy a névjegyzék oda tartozik, ezt eleve kizártnak tartom, legfeljebb a 
népszámlálási adatok, de a népszámlálási adatok nyilvánosak, hogy hol mennyien 
jelentkeznek. De hogy ki, ezt senki nem fogja kiadni, hogy ki milyen nemzetiségű, 
melyik kerületben, vagy melyik faluban. (Közbeszólások: Hogy keresse meg? Hogy 
szólítja meg?) Úgy szólítod meg, ahogy mi mentünk Abaújkérbe, ahol a névjegyzék 
szerint negyven ukrán jelentkezett, a népszámlálás nem is mutatott senkit. Akkor 
derült ki, hogy ez hókuszpókusz, mert a népszámlálás nem mutatta az ukránokat, a 
névjegyzékbe negyvenen jelentkeztek. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gondolom, a népszámlálási adatgyűjtéssel 

kapcsolatban és a Statisztikai Hivatal működésével kapcsolatban örök kérdés, hogy a 
nemzetiségi adatok szenzitívek maradjanak, vagy sem. Sok érv szól mellette, nyilván 
nemzetközi megállapodások is. Így viszont nem kapunk soha reális képet a 
népszámlálási adatokból, mindig is becsült adatok maradnak, illetve négy kérdésből 
valamilyen módon összeállított adatok, statisztikai adatok. 

Van-e a bizottság tagjai közül még valakinek észrevétele? (Nincs jelentkező.) 
Nincsen. (Jelzésre:) Dr. Azari Zsuzsanna bolgár szószólótársunk munkatársa kért 
szót. Kérdezem a bizottságot, hozzájárul-e ahhoz, hogy szót kapjon szószólótársunk 
munkatársa. Aki ezt jóváhagyja, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen 
szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. Tessék, parancsoljon! 

 
DR. AZARI ZSUZSANNA szakértő (Bolgár Szószólói Kabinet): Köszönöm 

szépen. Az adatokkal kapcsolatosan - ha statisztikai adatgyűjtést szeretne bárki elérni 
- az jutott az előbb eszembe, hogy arra mód és lehetőség kell hogy legyen, hogy az 
anyakönyvi hivatalt mindig meg lehetne keresni azzal, hogy megkeressük őket, hogy 
tessék nekünk arról csak statisztikai adatot szolgáltatni, hogy hányan 
anyakönyveztették magukat adott esetben nemzetiségként. Ha megvan, hogy 
mondjuk nyolc ember anyakönyveztette magát az adott anyakönyvi hivatalban 
nemzetiségként, akkor megint csak van arra mód és lehetőség, hogy megkeressük a 
jegyzőt, hogy ott van az a nyolc ember, és mivel szenzitív adatok, nem lehet kiadni, 
arra viszont van mód és lehetőség, hogy a hivatal keresse meg ezeket az embereket, 
hogy vegyék fel a megkereső féllel a kapcsolatot. Mindent meg lehet csinálni. Ha az 
lenne a kérdés, hogy azt akarjuk megtudni, egy adott településen hány bolgár ember 
van - bolgárnak vallja magát, mert bolgárnak anyakönyveztette magát -, megkeresem 
a jegyzőt, kikérem ezt az adatot, ő mondja, hogy nyolc, én kérem, hogy ezzel a nyolc 
emberrel vegyék fel a kapcsolatot, kiértesítik őket, hogy megkereste önöket a bolgár 
önkormányzat és szeretnék, ha felvennék önökkel a kapcsolatot, és ha ők akarják, 
akkor felveszik a kapcsolatot a Bolgár Országos Önkormányzattal. Ennek megvan 
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most is az útja, csak nagyon bonyodalmas. Mondom, ezt lehet így, tehát ha erre 
lennénk kíváncsiak, akkor ezt ma meg lehet csinálni, és ennek ez a módja (Giricz 
Vera: Nem lehet, én már próbáltam.). De erre jogszabály van. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a javaslatot és az ötletet. Úgy látom, a Statisztikai 

Hivatallal ez sincs szoros összefüggésben, de felvetődhet a kérdés, hogy ha ilyen 
adatok vannak, és a Statisztikai Hivatal nyilván gyűjt születési és egyéb adatokat, 
vajon valamilyen formában a Statisztikai Hivatal feldolgozza-e országos szinten, hogy 
nemzetiségiként mennyi újszülöttet anyakönyveztek az országban egy adott 
esztendőben. (Jelzésre:) Kissné Köles Erika, tessék! 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Én nem az 

anyakönyvezésre gondoltam, mert nyilván ez is egy másik történet. Egészen 
konkrétan arról van szó, hogy 2011-ben a népszámlálásnál a XI. kerületben 27-en 
vallották magukat szlovénnek. Megalakult az önkormányzat annak rendje-módja 
szerint, nem sokan regisztráltak, de meglett végül is az önkormányzat, és szeretnék 
felvenni a kapcsolatot azokkal az emberekkel, akik a 27-et kiteszik. Ehhez név és cím 
kellene, de ehhez nem férnek hozzá, ez pedig statisztikai kérdés. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Igen, ezek szintén, gondolom, választási eljárási kérdések, és ott 

szabályozva van, hogy egy jelölő szervezet éppen a bizottsági módosító indítványunk 
jóvoltából is háromszor férhet hozzá ingyenesen ezekhez az adatokhoz. (Kissné Köles 
Erika: A parlamenti választásnál igen.) A nemzetiségi önkormányzatinál nem? Én 
azt hiszem, ott is. (Zaj.) Jó, utána fogunk nézni. 

Van-e még a statisztikai törvénymódosító javaslattal kapcsolatban észrevétel? 
(Nincs jelentkező.) Ha nincs, annyiban összegezhetjük a kérdést, hogy nyilvánvalóan 
a Statisztikai Hivatal működése érinti a nemzetiségi közösségek létét, életét, a 
bizottsági előadónak pedig egy kicsit meg kell néznie, hogy milyen kapcsolódási 
pontokat talál a konkrét törvénymódosító javaslat és az itt elhangzottak között. 

A bizottsági előadó kijelölése következik. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 
csütörtökön ki kívánja a bizottsági véleményt képviselni a parlament általános 
vitájában ezzel a törvénymódosító javaslattal kapcsolatban. (Farkas Félix: Turgyán 
Tamást javaslom. - Dr. Turgyán Tamás: Köszönöm szépen a javaslatot, 
megtisztelsz a bizalmaddal, de ezt nem. - Derültség.) Igen, tehát ezt nem vállalja - 
elhangzott Turgyán Tamás szószólótársunk neve. Ha valaki javasolni kíván, akkor azt 
nyugodtan meg lehet tenni hangosan és a mikrofonba. (Jelzésre:) Koranisz 
Laokratisz szószóló úr kér szót. Tessék! 

 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Jaroszlavát jelölném 

erre a feladatra. 
 
ELNÖK: Köszönöm a javaslatot. Kérdezem szószólótársunkat, hogy vállalja-e 

ezt a feladatot.  
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Igen. 
 
ELNÖK: Igen, rábólintott. Köszönjük szépen. Ez valóban a bizottság nevében 

és a bizottságért végzett komoly munka. Van-e más javaslat? (Nincs jelentkező.) 
Nincsen. 
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Határozathozatal 

Aki egyetért azzal, hogy a téma bizottsági előadója Hartyányi Jaroszlava ukrán 
szószólótársunk legyen, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen szavazat. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Ellenszavazat nem volt. A bizottság nagy 
fölénnyel megszavazta Hartyányi Jaroszlavát. 

Minden bizottsági előadónak sikeres munkát kívánok! Ezzel a harmadik 
napirendi pontunkat lezárom. 

Egyebek 

A negyedik napirendi pont következik, az egyebek. (Jelzésre:) Koranisz 
Laokratisz görög szószóló úr, tessék! 

 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Nem tudom, mi történt 

ma velem (Kissné Köles Erika: Hát igen, akartam is kérdezni. - Derültség.), de 
egyebekben meg szeretném köszönni Alexov Lyubomirnak azt a meghívást, amit a 
Szerb Színházba kaptunk, amely - mit mondjak - nagyon meglepő volt, merthogy 
olyan programot csináltak a szerbek, így mondom, amely minden nemzetiségnek 
szólt, mind a 13 nemzetiséget megszólította. Lyubomir, még egyszer köszönöm. 
(Alexov Lyubomir: Igazán nagyon szívesen. - Taps.) A bor is finom volt. (Derültség.)  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Örülök, hogy egy kicsit oldódott a hangulat a 

munka után. 
Nekem van egy nem igazán kellemes tájékoztatnivalóm, de úgy éreztem, hogy 

mivel a bizottságunkat érinti, ezért szeretnék erről tájékoztatni, és nem vitát nyitni, 
kimondottan csak tájékoztatni szeretnék róla. Ahogy a múltkori ülésünkön is 
elhangzott, dolgozunk a nemzetiségi törvény módosításán. Az utolsó egyeztetés az 
országos nemzetiségi önkormányzatok elnökeivel március 23-án volt ebben a 
teremben, nem az első ilyen egyeztetés volt. Két nappal később az egyik országos 
szlovák civil szervezet, a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója éves közgyűlését 
tartotta Nógrád megyében. Ez a civil jelölő szervezet egyébként a mostani 
önkormányzati többség jelölő szervezete is, illetve részt vett a jelölő koalíció másik 
szervezetének, a Magyarországi Szlovákok Szövetsége szervezetének elnöke is. Ez 
csak egy rövid köret. 

Erről az eseményről beszámolt a Ľudové noviny hetilapunk egy öthasábos 
cikkben, de nem akarom a tudósítást értékelni. Magáról az eseményről, egy civil 
szervezet közgyűléséről egy mondat hangzott el. A cikk nagy részét, az öt hasábból 
hármat az Országos Szlovák Önkormányzat új kabinetvezetőjének - Paulik Antal az új 
kabinetvezető - elemzése, beszámolója tette ki a nemzetiségi törvény módosításának 
helyzetéről, illetve a nemzetiségi képviselők, szószólók választásáról kidolgozott két 
törvénymódosító javaslat elemzése volt. 

Azért említem ezt, mert az egész kicsengése - hangsúlyozom, ez egy 
sajtótudósítás, tehát nem hallottam magát az előadást, és feltételezem, az újságíró 
nagyrészt azt rögzítette, amit hallott - olyan volt, hogy tulajdonképpen a bizottságunk 
két éve pepecsel már ezzel a törvénymódosítással, a nemzetiségi törvény 
módosításával, holott a szaktárca nemzetiségi főosztálya, amelynek Paulik Antal 
akkor a vezetője volt, már a 2015. év elején kidolgozott egy módosító anyagot az 
ONÖSZ-szal együtt, ezt eljuttatták a bizottságunknak, és mi csak egy évvel később 
hoztunk létre egy albizottságot, amely a kérdéssel foglalkozott, és végre idén 
márciusban elkészült ebből valamiféle javaslat. Itt csak azt szeretném közbeszúrni, 
hogy akik részt vettek nem egy ilyen egyeztetésünkön, pontosan tudják, hogy a 
szaktárca anyagát az ONÖSZ először 2015 augusztusában - nem év elején - 
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véleményezte, ez jutott el hozzánk szeptemberben. Akkor vártunk arra, hogy a 
szaktárca másodszor benyújtsa a törvénymódosító javaslatot, ahogy ezt a kormány 
törvénymódosító programja tartalmazta, és amikor erre nem került sor, tavaly 
tavasszal nekiláttunk a törvénymódosítás bizottsági szintű kidolgozásának. Többször 
egyeztettünk az ONÖSZ-szal, a szaktárcákkal, és most tartunk ott, hogy egy anyag 
összeállt. 

Tulajdonképpen nem akarok nagyon a részletekbe menni, de maga a 
módosítás, a törvénymódosítás értékelése körülbelül annyiban összegezhető, 
foglalható össze, hogy lényeges újításokat, módosításokat nem is tartalmaz. Néhány 
köznevelési jogszabályváltozás került átvezetésre, illetve - ezt idézem - valóban az 
önkormányzatok vonatkozásában a képviselők természetbeni juttatása fog növekedni. 
Körülbelül ennyiben van összegezve ez a törvénymódosító munka, és aztán kitér még 
a két választójogi törvénymódosító javaslatra, amelyeket körülbelül úgy összegez, 
hogy ezek a látszólag demokratikus megoldások sem legitimálnák jobban. Tehát az 
ONÖSZ nem támogatja - az ONÖSZ véleményét tolmácsolta a kabinetvezető - ezeket 
a javaslatokat, ezeket a látszólag demokratikus megoldásokat, hiszen ezek nem 
legitimálnák semmiképpen jobban a megválasztott szószólókat vagy képviselőket, 
őket az legitimálja, hogy az őket delegáló országos önkormányzatokra mennyien 
adták le a voksukat. 

Én több egyeztetésen részt vettem, de ilyen véleményt itt nem hallottam 
egyszer sem. Az ONÖSZ elnöke jelen volt. Ehhez már az ONÖSZ véleményét kétszer is 
- a lap tudósítása szerint - ismertették, ő egyszer sem foglalt állást ebben a kérdésben. 
Amikor lezajlott a tájékoztató, akkor arról tájékoztatta, ismétlem, egy jelenlévő civil 
társadalmi szervezet éves közgyűlését, hogy örvendetes módon nőtt az Országos 
Szlovák Önkormányzat támogatása, aminek köszönhetően már egy kabinetvezetőt is 
tudnak alkalmazni. Körülbelül ennyi volt az egész. 

Én nagyon sajnálatosnak tartom a dolgot - csak tájékoztatni szerettem volna 
erről, magát a lapot bárki elolvashatja, főleg aki a szláv nyelveket ismeri -, azt hiszem, 
politikailag inkorrekt dolog történt, hiszen egy olyan anyagot, anyagokat tárgyaltak 
ki, amelyeket hivatalosan még a bizottságunk sem tárgyalt. Eddig mindig informális 
egyeztetéseket tartottunk a szaktárcákkal, az ONÖSZ-szal több alkalommal, sőt 
amikor tavaly szeptemberben már készen állt egy anyag, ami bizottsági tárgyalásra 
alkalmasnak tűnt, elő is volt terjesztve, akkor az egyik szószólótársunk kérte, és a 
bizottság megszavazta, hogy dolgozzunk még rajta. Ez egy munkaanyag, aminek az 
ilyen jellegű kitárgyalása és a sajtóban történő nyilvánosságra hozatala, azt hiszem, 
nem korrekt, amellett pedig valóban a tartalma sem az. Politikailag nem etikus a 
dolog, és tartalmilag nem korrekt. Ennyit szerettem volna mondani. Valahol az 
ONÖSZ-t is lejáratja, hiszen az ONÖSZ-szal legalább öt-hat egyeztetésünk volt, több 
anyagot kidolgoztak. Elég sajnálatos, és nekem is a sajtóból kell értesülnöm, hogy 
körülbelül mire van taksálva a mi munkánk. Nem érdemes mélyebben belemenni, de 
azt hiszem, erről tájékoztatni kellett a bizottságot. 

Múlt héten láttam, máshol is mindenféle feszültségek vannak, de reméljük, 
hogy ilyen szinten máshol ez nem zajlik. Köszönöm. (Jelzésre:) Kissné Köles Erika 
kért szót. 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Igen, valószínűleg igaza 

van elnök úrnak abban, hogy nem szabad ebbe mélyen belemenni. Amit a mi 
hibánknak tartok így visszatekintve, hogy valóban a nemzetiségi törvénnyel 
kapcsolatos munkánk mindig informális üléseken zajlott, gyakorlatilag 
jegyzőkönyvekben nem volt nyoma. 
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Én viszont olyan ember vagyok, hogy felírogatok magamnak dolgokat, azt is, 
hogy mikor, hol, kivel és miért ültünk, és nem felejtem el, hogy még ülésszünet volt - 
2015 február első hetében -, amikor itt ültünk éppen az imént említett főosztályvezető 
úr vezényletével az EMMI illetékes főosztálya részéről és tárgyaltuk azt az első 
javaslatot, ami akkor tavasszal egyébként a napirend szerint bement volna. Tehát 
2015 februárjában, gyakorlatilag a megválasztásunkat követő tavaszon. Erre aztán 
nem került sor, tehát itt már hiteltelenné váltak ezek az információk. Az is informális 
ülés volt, és az is igaz, hogy abban néhány vesszőhiba javítása volt konkrétan, illetve a 
köznevelési törvény módosításának egy-két átvezetése. 

Azt gondolom, valahol mégiscsak hangot kellene ennek adnunk. A 
közvélemény - azokon kívül, akik itt ülnek rendszeresen az országos önkormányzatok 
részéről - nem is hall arról, vagy keveset hall arról, hogy igenis a nemzetiségi törvény 
módosítása gyakorlatilag 2015 év eleje óta folyamatos téma. Azt is tudják rajtunk 
kívül még néhányan, hogy nem egyszer akadt meg pont az ONÖSZ miatt. 

A másik dolog, ami engem egy kicsit sért, a következő. Hogy egy személy az 
ONÖSZ nevében nyilatkozik persze a nemzetiségi bizottság lejáratása érdekében, az 
engem konkrétan sért. Nem tudom, hogy a 13 országos elnök ezzel valamilyen módon 
egyetértett-e, vagy hagyta-e, jóváhagyta-e, hogy ilyen ügyben nyilatkozzon. Lehet, 
hogy az újság, illetve nem az újság, hanem az olvasói megérdemelnék, hogy a mi 
álláspontunk is papírra vetődjék. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ritter Imre német szószóló úr, tessék! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Azt szeretném 

kérdezni vagy kérni - sajnos nem tudok szlovákul -, hogy lehetne-e kapni egy magyar 
nyelvű fordítást erről tájékoztatásként. Érdemi kérdés, tehát nem baj, ha tudjuk, hogy 
mi jelent meg pontosan. 

Másrészt pedig abban egészen biztos vagyok, hogy Paulik Antal nem az ONÖSZ 
nevében beszél, és biztos vagyok benne, hogy német részről Heinek Ottó nem is tud 
róla. Ez egészen biztos. Szerintem ez nem az ONÖSZ-nak egy nyilvános állásfoglalása, 
hanem ez egy embernek a véleménye, de szerintem még a Szlovák Országos 
Önkormányzattal sem volt egyeztetve. Persze lehet, hogy volt, de szerintem 
semmiképpen nem egy ONÖSZ-nyilatkozat. (Hartyányi Jaroszlava: Ő a 
kabinetvezető, nem?) 

 
ELNÖK: Igen, ő a kabinetvezetője az Országos Szlovák Önkormányzatnak. 

(Jelzésre:) Alexov Lyubomir szószóló úr, tessék! 
 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Ha az ONÖSZ szóba kerül, 

akkor sajnos nem bírom megállni, hogy ne kérjek szót. Én többször kifejtettem a 
véleményemet erről a valamikor általam nagyon támogatott szervezetről, és az egyik 
kezdeményezője is voltam az ONÖSZ létrehozásának. Egyre inkább úgy látom, hogy 
ez a szervezet sajnos nem tölti be azt a szerepet, amit mi annak idején szántunk neki. 

Amiért mégis itt most szót kértem, hogy nem gondolom, hogy ez az egyes 
embernek a kósza vagy kóbor véleménye, mert ez az egyes ember mégiscsak egy jeles 
ismerője a nemzetiségi közéletnek. Úgy gondolom, ez egy jól megválasztott színtér 
volt arra, hogy a bizottságunkat - nem a szlovák szószólót, az is önmagában komoly és 
elvtelen támadás lenne - támadja meg. Most nem megyek bele, hogy a János által 
elmondottak közül milyen durva csúsztatások vannak időben, térben és helyzetben, 
hogy igazából ki az, aki egyáltalán ezzel a törvénymódosítási javaslattal foglalkozott. 
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Erikának teljesen igaza van így utólag, hogy nekünk menetközben ennek sokkal 
nagyobb nyilvánosságot kellett volna adnunk, akár ezekről az informális ülésekről. 

Hogy ki és hogyan obstruálja ezt a munkát, én például tudom, hogy múltkor 
elhangzott, hogy ezen az informálison ki mindenki vállalta, hogy ír hozzá még, 
kiegészíti, pontosítja. Speciel tudom, hogy a szerb vállalás készen van, és arra vár, 
hogy méltóztasson valaki válaszolni az e-mailre és az időpont-egyeztetési javaslatra az 
ONÖSZ részéről. Ismerve a nem pozitív tapasztalatokat, most a kolléga nem 
folyamodott ahhoz a gyakorlathoz, hogy elküldi a vakvilágba, és csináljatok vele 
valamit. Úgy szeretné átadni, hogy előtte egy munkaegyeztetés van erről a 
véleményről. Nyilván senki soha nem válaszolt - legalábbis tegnap délig, amikor én 
beszéltem vele - erre a felvetésre, pedig Pérót ismerve sok-sok gépelt oldalnyi 
magyarázat van biztosan minden egyes szóhoz, amit ő oda javasolt. 

Mindenképpen úgy gondolom, nekünk erre reagálni kell, még ha egy civil 
szervezet közgyűlésén is hangzottak el ezek a dolgok. Nem tudom, végig kell gondolni, 
mi a legjobb módja ennek, hogy abban az újságban, vagy esetleg egy szélesebb 
plénumon, de egyszerűen kérjük ki magunknak. A jogos kritika mindig rendben van, 
és nem tudom, szabad-e nekünk a választásikampány-ízű kifejezést használni 
egyáltalán a szószólókkal kapcsolatban, de azt hiszem, itt már erről van szó. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Nem beszéltem róla, de a cikk címe az, hogy „Szem előtt tartva a 

választásokat”. (Derültség.) Egyébként megcsináljuk a fordítását, és mindenkihez 
eljuttatjuk a cikknek azt a részét. (Jelzésre:) Turgyán Tamás örmény szószóló úr, 
tessék! 

 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Örülök neki, hogy 

Lyubo kimondta a varázsszót, a választási kampányt, mert én nem tudtam volna ilyen 
finoman fogalmazni. Kicsit macerásabb és markánsabb az én fogalmazásom. Igen, a 
szlovák szószóló urat üdvözlöm a klubban. Mindnyájan tudjuk, hogy vannak belső 
feszültségek. Mindnyájan tudjuk, hogy ez a kipróbált szószólói státusz nagyon 
sokaknak tetszik az adott önkormányzaton belül, és ezek a nagyon sokak mindent el 
fognak követni azért, hogy ezt megszerezzék, ami egy tisztességes történet is lehetne, 
de amint a mellékelt ábra mutatja, nem az, és nem is lesz az. Ne feledkezzünk meg 
arról, hogy sokkal mélyebb indulatok húzódnak meg egy ilyen szakmainak tűnő 
támadás mögött, mint amilyen ez valójában. Még egyszer üdvözöllek a fedélzeten! 
Nem lesz könnyű dolgod. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt hiszem, ezt lezárhatjuk. (Jelzésre:) Koranisz 

Laokratisz következik, majd Jaroszlava. Tessék! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Én Erikának szeretnék 

felelni. Erika, azért volt ez az úgymond pepecselés ezzel a törvénnyel és az informális 
ülések, és azért nem került ki, mert nagyon óvatosak akartunk lenni. Nagyon 
óvatosak akartunk lenni. Nem akartunk elébe menni az ONÖSZ-nak, ezért informális 
üléseken tárgyaltunk, ameddig kialakult volna valami. A szerb szószóló is vállalt 
valamilyen feladatot, jómagam is vállaltunk a mi irodánkkal, de az ONÖSZ 
késlekedése vezetett el oda, ahol most tartunk, hogy ennyire elkéstünk ezzel a 
törvénnyel. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Hartyányi Jaroszlava, tessék! 
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HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Én értem a szlovákot, 
de nem olvastam el, csak a véleményedre hivatkozva tudom elmondani a saját 
véleményemet. Úgy érzem, mi korrektek voltunk, hogy elkészítettük ezt a 
törvénymódosítást, korrektek voltunk, hogy a megbeszélések alapján, az 
önkormányzatok tárgyalása alapján csináltuk, és nem adtunk neki teret, hiszen ez egy 
nagyon érzékeny kérdés, a nemzetiségi törvény módosítása. Mindig nélkülünk 
módosítottak, mindig valami olyat betettek, és végre mi csinálhattuk volna 
egyeztetve, hogy mindenkinek jó legyen. Hogy ez kikerült és Paulik Antal úr 
véleményt alkotott, ez szíve-joga, csak attól óvnám magunkat, hogy besétáljunk a 
zsákutcába, és ne adjunk többet annál, mint amennyit ér Paulik Antal véleménye. 
Lehet erről mindenkinek véleményt alkotni. Először olvassuk el. 

A másik a nemzetiségi hovatartozás kapcsán: a magyarországi nemzetiségek 
kímélnek minket attól, hogy egymásnak nekimenjünk, egymással harcoljunk, arról 
nem beszélve, hogy a többségi társadalommal összeütközünk. Ha ebbe belekezd 
valaki, ez egy nagyon csúnya dolog, de a főrendező, az isten azt majd szépen helyre 
teszi. Ő tudja, hogy miért adott neki ilyet az eszébe, hogy véleményt alkosson arról, 
ami szerintem még nem olyan kész tény, amiről véleményt lehetne alkotni. Óva 
inteném magunkat, hogy ennek olyan teret adjunk, amit nem érdemel meg. Lehet, 
hogy pont ezt várják, hogy belesétáljunk és ezzel foglalkozzunk. Ha akarjuk 
módosítani a törvényt, amennyiben a kormány kész a törvénymódosításra és 
támogatja, akkor meg kell csinálnunk, és kész. Paulik Tóni szépen dolgozzon a 
hivatalban, elég büntetés neki az, hogy már így ment lefelé. Úgy érzem, ne sétáljunk 
be a zsákutcába. 

Amennyiben valaki személyesen érintve van a cikkben, lehet, hogy írhatunk 
Tóninak egy levelet, egy üdvözlőlevelet, de szerintem nem kell. Mi menjünk a saját 
utunkon, nem fogunk most ezen vitatkozni. Ez választási kampány - elég durva élet 
van itt, Magyarországon -, elkezdődött már, nem kell most minket abba belevinni. Aki 
szószóló lesz, annak úgyis szószólónak kell lenni, aki nincs predesztinálva, hogy 
szószóló legyen, nem lesz szószóló, ettől még nem lesz vége az életnek. Mi csináljuk 
meg, ez a leglényegesebb, a törvénymódosítás, de hogy ki mit mond, az nem érdekel. 

 
ELNÖK: Kissné Köles Erika kért szót. 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Először is köszönöm 

Koranisz Laokratisz úrnak a kioktatást. (Derültség.) Minden informális ülésen ott 
ültem. Nem használtam a pepecselés szót. Egyszerűen azt mondtam, hogy lehet, hogy 
nem volt jó ötlet, hogy mi nem hoztuk nyilvánosságra, hogy dolgozunk ezen a témán. 

Másrészt folyamatosan követtem az eseményeket, tehát pontosan tudom, hogy 
mikor és mi zajlott, de nem ezért kértem szót egyébként, csak ha már meg lettem 
szólítva, akkor szerettem volna ezt tisztázni. Egyébként sem szeretem az ilyen típusú 
személyeskedéseket. Azt szerettem volna viszont mondani, hogy az elmúlt héten 
szerdán albizottsági ülésünk volt, konkrétan a Köznevelési és kulturális albizottság 
ülése, ahol két nagyon fajsúlyos téma került napirendre, egyebek mellett a 
nemzetiségi óvodapedagógus-képzés és a pillanatnyi óvodapedagógus-ellátottság a 
nemzetiségi területen, illetve másodsorban pedig a nemzetiségi felsőoktatásról szóló 
ombudsmani jelentés, amit az akkori napon fogadott el végül is az ombudsman. A 
jelentés mára gyakorlatilag hozzáférhető is, más kérdés, hogy talán még mindenkinek 
a kezébe nem került. Mi kaptunk egy-egy példányt. A nemzetiségi felsőoktatással 
kapcsolatos minden kérdéskört rendkívül jól összefoglal. Aki látni szeretné, hogy ma 
hol állunk Magyarországon ezen a területen, ebben a jelentésben mélyedjen el. Nagy 
segítség a jövőre vonatkozóan is. Azokat a kérdéseket, amelyek a köreinkben 
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megfogalmazódtak, valamennyit érinti, ugyanígy az óvodapedagógus-képzés kérdése, 
ami viszont már ősz óta folyamatosan napirenden van. Sajnálom, hogy kevesen 
voltunk. Tudom, hogy mindenkinek mindenféle elfoglaltsága van, és sok helyen kell 
jelen lennie, de ajánlom a figyelmetekbe a jegyzőkönyvet, mert nagyon sok értékes 
gondolatot meg lehet belőle ismerni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek valami közölnivalója? (Nincs 

jelentkező.) Mint említettem, a nemzetiségi törvénymódosító javaslat indoklásán 
dolgozunk. Csütörtökön tíz órakor szeretnék tartani egy megbeszélést a bizottsági 
tagok és munkatársaik részére. Azt hiszem, az ONÖSZ-szal a tartalmi részét lezártuk, 
a tartalomban megegyeztünk. Ha netán még érkezik valamilyen érdemi javaslat - és 
amit Lyubomir, illetve Lásztity Péró ígért, a települési és nemzetiségi 
önkormányzatok együttműködését érintette, hogy ott milyen segítséget nyújt a 
települési önkormányzat -, nyilván beépíthető majd a javaslatba. Ennek a gerincéről 
beszélgetnénk, illetve most már a konkrét indoklásról, a részletes indoklásról és az 
előkészítéséről a benyújtáshoz. Szeretném, ha csütörtökön tíz órakor tudnánk 
találkozni, aki érdeklődik ez iránt.  

Az ülés berekesztése 

A napirendi pontot lezárom, az ülést berekesztem. Eredményes munkát 
kívánok az Országgyűlés plenáris ülésén! 

 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 18 perc)  

 Fuzik János 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika


